SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 165 W KRAKOWIE
PROCEDURA KORZYSTANIA Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO
W OKRESIE ZAGROŻENIE EPIDEMICZNEGO COVID-19
Podstawa prawna:
1. Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli z dnia 30.04.2020r.
2. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do
lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)
3. Informacja MEN „Q&A Otwieramy przedszkola” z dnia 06.05.2020r.

§1
Cel procedury
Zapewnienie standardów bezpieczeństwa dla dzieci i pracowników Samorządowego
Przedszkola Nr 165 w Krakowie w celu zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19.
§2
Ilekroć w procedurze jest mowa o:
1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Samorządowego Przedszkola
Nr 165 w Krakowie;
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych
w Samorządowym Przedszkolu Nr 165 w Krakowie ;
3) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Samorządowego
Przedszkola Nr 165 w Krakowie
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§3
Zakres procedury
Dokument reguluje zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego w okresie zagrożenia
epidemicznego COVID-19.
§4
Osoby podlegające procedurze
Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są: dzieci, nauczyciele i inni pracownicy
przedszkola, rodzice dziecka oraz upoważnione przez nich osoby.

§5
1. Przed wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego teren sprawdzany jest przez
wyznaczonego pracownika obsługi (stan techniczny sprzętów, czystość).
2. Wszelkie uszkodzenia sprzętów lub zniszczenia zieleni należy niezwłocznie zgłosić
dyrektorowi przedszkola.
3. Wyznaczony pracownik dokonuje codziennego odkażenia wszelkich sprzętów za pomocą
preparatu dezynfekującego lub czyści je z użyciem detergentu przed wejściem dzieci na
teren ogrodu.
4. Piaskownice zostają zamknięte i odpowiednio zabezpieczone przed użyciem z powodu
niemożności odkażenia piasku oraz zabawek, które się w nich znajdują.
5. Sprzęty, które nie mogą zostać codziennie, skutecznie zdezynfekowane/oczyszczone
muszą zostać oznaczone za pomocą taśmy i w ten sposób zabezpieczone przez
nieuprawnionym użyciem.
6. Ogród przedszkolny zostanie podzielony na strefy w celu uniknięcia bliskiego kontaktu
pomiędzy dziećmi z poszczególnych grup. Zastosowana zostanie zasada dystansu
społecznego.
7. Wprowadzony zostanie harmonogram wyjść poszczególnych grup do ogrodu.
8. W czasie pobytu na terenie ogrodu każdą grupą dzieci opiekuję się nauczyciel.
9. Przed każdorazowym wyjściem do ogrodu oraz przed powrotem do przedszkola
nauczyciel sprawdza liczebność grupy.
10. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania
ze sprzętów ogrodowych oraz bezpiecznego poruszania się w wyznaczonym terenie przed
każdorazowym wyjściem do ogrodu.
11. Rodzic lub osoba upoważniona odbierająca dziecko z ogrodu powinna osobiście
poinformować nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka, a następnie w jak najszybszym
czasie opuścić jego teren.
12. Rodzic lub osoba upoważniona odbierająca dziecko z przedszkola ma obowiązek
zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak
i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry.
13. Z terenu ogrodu dziecko nie może samodzielnie się oddalać (wyjście do toalety tylko pod
opieką osoby dorosłej).
14. Jeśli nauczyciel musi opuścić teren ogrodu z ważnych powodów (np. wyjście do toalety,
udzielenie pomocy przedmedycznej), prosi innego nauczyciela o opiekę nad dziećmi.
15. Zabrania się w szczególności:
- przebywania na terenie ogrodu osobom nieupoważnionym
- niszczenia sprzętów i zieleni
- zaśmiecania terenu
- wprowadzania zwierząt.

§6
Postanowienia końcowe
1. Z procedurą dotyczącą korzystania z ogrodu rodzice powinni zapoznać się poprzez
odczytanie publikacji znajdującej się na stronie internetowej przedszkola.
2. Z procedurą dotyczącą korzystania z ogrodu zostali zapoznani wszyscy pracownicy
przedszkola. Fakt ten zaświadczają własnoręcznymi podpisami.
Procedura wchodzi w życie z dniem 18.05.2020r.

